Notulen 10e  MR vergadering schooljaar 20152016 5 juli 2016
aanwezig: Jolande, Elise, Amanda, Cornelie, Brenda, Rob, Bart en Patrick
afwezig: 

Onderwerp
1. Welkom en
notulen/actielijst vorige
keer (google doc van
Patrick)

 11 weken in de laatste periode schooljaar
20162017 blijft lang, maar het is niet
mogelijk om dit anders te regelen.
 Twee leerkrachten hebben zich opgegeven
voor de plaats van Patrick in de MR en één
leerkracht voor de
zwangerschapsvervanging van Jolande.
 Stemprocedure:
 per gezin één stem.
 Er moet een lijst komen met
gezinnen.
 stemtafel staat één week.
 stembiljet moet op papier en kan
meteen worden uitgegeven als men
stemt.
 stembiljet moet in stembus.
 uiterlijk 9 sept. kunnen ouders zich
aanmelden voor MR.
 verkiezingen in de week van 26 sept.
 Rob en Brenda stellen zich
verkiesbaar. Er wordt gestemd voor
vier plekken in de oudergeleding.
 Cornelie maakt een stukje ‘werving
MR ouders’ voor het Elzenblad.
 GMRouder werving op de infoavond
september.
 Alle MR mail doorsturen naar alle MR
leden.

2. Pauzeregeling.
● stand van zaken
(overzicht); mede
nav mail Bart 2/7.
● welke acties
moeten hiervoor
nog plaatsvinden?
Communicatie
(leerkrachten,
ouders). Wie doet
wat, wanneer?

 Brood & Spelen met twee vrijwilligers is
goedkoper dan Partou.
 Vrijwillige ouderbijdrage innen met
automatisch incasso. Er moet een brief
worden opgesteld met uitleg.
 extra bijdrage max. 25 euro.
onduidelijkheden:
 Hoeveel geld is er jaarlijks over bij de
Oudervereniging?
 Hoe gaat het gefinancierd worden?
 Hoe ga je dingen terugkoppelen naar de
ouders? Welke antwoorden op vragen
hebben wij?
 Hoe hoog wordt de bijdrage?
 Hoe zit het met de buitenruimtes?
besluit:
De MR gaat akkoord met het pauzerooster en
vervroeging van de schooltijd naar 8.30 uur.
eisen:
 bijdrage max. 25 euro
 inzage in de uitgaven van de
oudervereniging.

3. Stand van zaken ruimte
in school (lokalen op dak)
en om school (stenen
veldje versus speelruimte
wasknijper)
4. formatie (5e groep 1/2)
versus bezetting komend
schooljaar. Rol MR
5. Overige en Wvttk
a. MR en GMR
bezetting/ werving
voor volgende jaar.
b. Volgende jaar
c. Stukje MR in
Elzenblad

 De uiteindelijke plannen zijn niet
besproken in de MR.
 MR heeft adviesrecht dus dit moet wel in
MR besproken worden of vroegtijdig
worden gecommuniceerd.
 Antiruis nieuwe (instroom)groep. Het
aantal leerlingen blijft 400.
 Volgend jaar de GMR leden van Elzenhagen
vragen voor het afsluitend diner.
 Meer aansluiting MR agenda en agenda
directie.
 Nader bepalen op welke dag we gaan
vergaderingen in het nieuwe schooljaar en
data plannen.
 Er moet een jaarverslag gemaakt worden.

Informeren of GMR leden eens in het
kwartaal willen aansluiten bij de MR

Rob

Werven nieuwe ouder GMR

Oudergeleding

Stukje Elzenblad ‘werving nieuwe ouders
MR’

Cornelie

Standaard antwoordmail (opzet)

Cornelie

Automatisch incasso bijdrage + brief >
schoolgids

Bart

Uitkomst enquête samenvatting

Oudergeleding

Communicatie over de nieuwe
instroomklas

Jolande

Stemmen personeelslid MR

In het team

Planning MR dagen schooljaar 20162017

Brenda

MR jaarverslag 20152016 (opzet)

Rob

